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 اسرتاتيجية:  رؤية 2017 -2009العالقات األمريكية اإليرانية 

 

                              ******* 

 :ملخص
للبال ككواقيحدةككإلق ئلاوفيككوقلكك،قي  لككي  ققيسككاتيويايورينقعلككتقويككبررقمر ككوي ق ككب  قي  اككوقيشكك إقداككإي قد كك

لككككتقويككككبررقيسككككاتيوياي قدةفارككككوق  تيإ ككككإيقحهككككو يروق وككككإيهتيقة اككككوةقيلريملنكككك قيح هككككبةلقلكككك،قيحني كككك  ق كككك يقيككككو

يلتككتقوتنايككوققعلككتقوبفيككاقينككويهنقيل ككبلقيل  يكك قو ككإياقيحرةككبلهق كك رقيالسككاتيوياي قو ككب ق سوسككلدة يككاقيةأ

ق 2013لككتقوبايككتقيالواككولقيحرئلكك،قلكك،ق ككبفمل تقد بويككوق ا يككإلقيسككاتيوياي ق يررييكك قةإ ككإلهق  ككبقيككوق ة ق ةيرلقد

أدةيرلقورييبقي جإ إلقمإلغوئههقا قيل  ق إة2015ثمقيالواولقيلنيوئيقل،قةبرلي ق

 هورييبق- بويو - ريند-يرر و ق-يالساتيوياي قالكلمات املفتاحية:

Abstract: 
The Iranian attempt to develop a nuclear program creates a great 

predicament to both United States and its allies in the Gulf. It is considered as a 

threat to its interest there and a destruction of   the intended dominance 

dimensions in the region. This is what urged the United States to develop a 

strategy to achieve the desired objectives. The strategy is based on the exact 

utilizing of the smart power adopted by Obama's administration as the new 

American strategy doctrine. This has led to sign the temporary agreement in 

November 2013 and the final agreement on July 2015 which the new Trump 

administration threatened to cancel.  

 :مقدمة
عرفتقيلبال واقيحدةإلقويبررقسيوسي قة لي قضإقيإلر وبق ضإقق2001ستدمل تقق11 اإق ئإيثق

ئيثقكو تقد رينق ئإقيحدغهتياقق (قيلاريلق كبرروقيلشملولي  رين د ق  قيوقيسمتقيةبرقيلشرق)ققيلإ لقيحورا ق

   يقدعوةلق اثقق  ذلكقمانإقياوةيلق ظويروقللسيوسي قيةيرريي قل،قي  لي ق يلرئيسي قل،ق  رقيلسيوسي 

قيإل ري ي يرريي قيالساتيوياي قيةأقمني قيلاالاواش ولي قيلإريس قلدبةثقل،قدقيشر عقيل ت وي قيلنب  هقةوءا

قيليشاقعنقطبيا قية إياقيةأ2009ن قي ق ينقثمقتيإاقيلإريس قدلت قد رينق  قل، قيحريةقوة ي رو يرريي 

أ يحني  ق  إهققق
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يلنب  قيلاملبة ق)يل ت وي ققيال تشورأ  القةريس ققيآلوي :انوصرقيلمقسيدمقيلديرلقل،ق  يقيلإريس قدلتقث ينق

 ةلإقيحسورقيلإملبيوس تقللاالاواقمهنققثمق  قيإل رينييلنب  قيإل ريني( قثمقيلا ببواقيةيرريي قواورقيلنظو

أ ق  خهتيقسيوس قورييبقيل وئمل قعلتقيلدهايإه(قيحاو ضواق)قيليرفهن

 أوال

 ( البرنامج النووي اإليراني النووي العمودي ) االنتشار 

ق رثقيلرئيسق  بويوقيلاوقث يالقمخهبصقيلداويإقيتقد رين؛قدذقعملإاقدةيرلقمبشقدلتقةاإقد رين

قيةيرريي قي جإ إلق قعلتقيإلةيرل قيحني   قئيثقكونقلزييو قيلبئشقيحرإةقلأل إياقيةيرريي قل، ل،قصبرل

ي جإ إقيل وئمقعلتققيالساتيويج،يلاملإقعلتقوباياقويبرقيل ت وي قيلنب  قيلاسير قيإل ريني ق ف وقلإلةريكق

ق قي  ورةي  قيلسيوس  قل، قيلاسيرر  قيمليدوخايضقوبفياقيل بل قئإ ق اص ى قمول بلقلت ق تابرضقذلك ن

ل،قيلارإلقية لتقوملهزاقسيوسايوقواورقد رينقمولات يبق يلايإ إققيإلمنيل  ي هق ي ي ي  قه،ق نقدةيرلقمبشق

 وملهزاقل،قيلارإلقيلثو ي قمململورس قسيوسي قورغيتيهق وعمل 
أه(1)

يق  وئبق(قيإلخبورر ق صاق  ررقيلإفوعقيةيرر قA.B.Cقل،قوهررحقوليازربنيقلشبي قية قبيقس تق)

أ(قسيوسي قيلبال واقيحدةإلقواورقيلإ لقيلنب ر :قة كقتشينتقيلرئيسقيةسباق)

"قهههههقيلبال واقيحدةإلقف طقلروقئاقيالخديورقمولباباقضإق  قة ل قوملدلكقاإرياق ب ر ق  قصبيررخقذيوي ق

ملإقعلتقعإ قو وثرقيال إفوعقيتق سلي ق ب ر هق ةنق ررإق نق ااإقشيئوقواورق  رقيحش ل ق ملوق ررإق نقنا

يهوةرقيةسلي قيلنب ر  ق قناد إقم  نوقسنإيفتقعنق  اسنوقضإقة لقيلاولمقيلثولثقل،قطرراق روةلقي إرونوق

 قيتق  يقيةسوسق  ةنقق هقيلاولمقيلثولثقيل  ق ملينق نققوديبرقفيهقولكقيل إريا قوخيطقيلبه  ابونوقل،

ق قيلإ ل قئيثقوةو ل قيخدلا  قينوطا قل، قيلاولم ق  قئيثقيلهريعواق بةثقل، ق ب ر   قوملدلكق سلي   ن

أقه(2) قمدبفياق يسدخإي ق سلي ق ب ر قضملنق  رقيلإ لق اسروقهههههههههق"بأيحةلي قيلتتق ملينق نقو 

دذق ؤ إق  يقيلدهررحقحسؤ لق يرر يقمور قرغب ق يشنينقل،ق بحقويبرقيل تيي قيلنب ر قل،قيلاولمقيلثولث ق

ينق  رقيل تيي قياد تققو قعلتق سوسقعسير  قمإق  ثتقينقذلكقفإنق   أيل تيي قو بأق رخهبصوقدذيقكو تق 

أئيثق نبغ،قعلتقيلبال واقيحدةإلق نقوةمتق اسروقينق ووهقيحخوطرهق تيإ إيقيبوشريقلرو

ياد إقمررانس يقم نقغيوبقي يبيرق يلداو مقمهنقيلبال واقيحدةإلق د رينقةاإقيلاالاواقمينيملوقوبنىقعلتق

قيلدبأ قيحسدملإقق يالخدالاورق سسق ملهز و قيإلاليمت قد رين قلإ ر قفرم قعإ  قدلت قمإ رر ق  ي ق  ة   يلايإ إ 

أ سوسوقينقيإلرثقيلدوررخ، قئيثق  بل:

 رينقد"قههههققد رينقه،ق ي قذياقدرثقووررخ،قعرراق رنبغ،ق نقولابقة ريقيرملوقل،قيحني   ق عد إق نق

أققه(3)"سداإقشيالقينق ش ولقيلدبيفاقيتقيحادملتقيلإ ل،قههههق

يةيرر يقالق ر ق  قةيعقلدبفياقيلايإ إق يل بلقضإقد رين قذلكق نققيالساتيويج،ئيثق بإ ق نق

منر رلقتغيهتقطبيا قي  يوب قمإق  ثتقينقذلكقف ت انس يقياد إق نققي يبوعوعريا ق  يقيحادملتقتاييق

،قيحني  هق  بقيلنهجقيل  قشاتيكقد رينقل،قي يبيرقسيؤة قدلتقوة ياقيهو حق   إياقيلبال واقيحدةإلقلد
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قمهنق قوملزج قموساتيوياي  ق بص ت قئيث ق  بويو؛ قللرئيس قيحستشورقي  وص قر س قة يس قمنر روه يااتا

 قه(4) خريطق يلنغطيالأ

قنيو  قعو ق قيلبكول قق2002ل، مر قي  الاق ش نقيل ت وي قيلنب  قيإل رينيق اإقيلد ورررقيلتتقاإيايو

ق نقد رينقلمقتالنقعنقئ ي  قنشوطوتيوقيلنب ر  قعلتقيإ قع إ نو ض تقم يلتتقيلإ لي قلليوا قيل رر ق

ئيثقخولاتقم لكقيواولقيلنملو واقيلشويل قيتقيلبكول قيل  ق هتقعليهقياو إلقعإ قي تشورقيةسلي ق

قكولبق؛(5)1968يلنب ر ق قيل لاقينق طرياقعإ إل قيسبة ق ريءققه هقدذ ق نقد رينقوخاي قية ربي  ق يلات ر و  

(قينق ةإققHEUقتقمر وياوقسرروقيسملحقمإ دوجقيلبلبوب يب ق يليبري يب قيلاول،قيلدخهيبق)يل ت وي قيلسلم

أقه(6) سلي ق ب ر 

أيلسؤيلقيل  ق نبغ،قطرئهقيآلنق ب:قيوقه،قة يفتقد رينقاليدالكقوينبلبةيوق ب ر ؟قق

(قياملبع قينقيةسبوبقوإفتقيلإ لق ييو لقيلسالحقيلنب  ق ينيثق يلازق   رق)
أ:(7)

قيلنب ر قسبولقي - قلألسلي  قيلإيئم قيلديبر قمةيثق نقعمللي  قيل ب قيلي ت   قيلنب  قمهن لتسلح

 ويسبيوقواباوقنستيوهق

ق - قدلت قتسعت قاإ قيلي ت  قيلنب ر  قللإ ل قي يليا  قيلإ ل قعنققييدالك ن قللإفوع قيلنب   يلسالح

ق ق ذلكقلغيوبقيلث   قلهجب ق ب  قينقدئإ قيلإ لقيلنب ر قيةخر   قل،قئول قتارضرو ينق اسرو

ي يلاوءقل،قعمللي قيلإفوعقعنيو ق كونق  يقةيفاوقل ت يو يوقل،قييدالكقيةسلي قيلنب ر قلاإ قث ايوقل،ق

 يلبال واقيحدةإلقل،قيلإفوعقعنيوقضإقهجب قسبفيتتقيةدملإهق

ق ةول ق - ق ذلك قفاال  ق ملدليرو قخهبيرو ق ئإ قكون قدذي ق ب ر  ق سلي  قييدالك قدلت قيلإ ل تسعت

  بو سدونهقيلسبفييتتق يلرنإققيالوةوة

ق - قدلت قيلإ ل قتسع، قيلاإ ق ةول ققييدالكاإ قلإ  قييدال رو قيلنب  ق ستبقيخو اقين يلسالح

 دسريئيإهق

 ل،قعمللي قصنوع قيلسالحهقي داوءييدالكقيلسالحقيلنب  قيش إق -

 ال تسوبقيةسلي قةغريضقهجبيي قمةد هقت نق اضقيلإ لقيلنب ر قتسع -

قي - قيلسالح قييدالك قدلت قتسعت قعنإيو قيلإ ل قي و ايوقق لنب   ن قوةسهن قدلت قتيإا قم لك فهت

أيثولقذلكقكبرروقيلشملولي هق أق يلإ لي 

 ل،ق  يقيإلطورق هرحقعل،قخوينئت:

"قههههقدنقد رينقوةدوجقيةسلي قيلنب ر قةنقيةي قيإل ري ي قيرإةلقينقي  ورجقههههينق يرر وق دسريئيإقق

ي تقيل  قذ ررق يلازقينق سبوبق ة يع،قيالواورقدلتق ل،ق  يقيإلطورقودااق  رقيلرؤر قيتقيلستبقيلرأه(8)هههه"

  ققوداليمليقي  قي  باقينقيلاويإقي  ورج،قسبيءق كونقذلكقيلاإ قيهإرقتيإ إق ي تسوبقيةسلي قيلنب ر 

 هوة لي
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وإفتقد رينقلليهبلقعلتقوينبلبةيوق ب ر  قسبيءققل،ق  يقيإلطورقوظررقياملبع قينقيةسبوبقيلتت

أ:(9)يت ه،قعلتقيلنةبقيآلق كو تقسلملي ق  قعسيرر 

 و  يإقيالعدملوةقيل يتيقيلإفوع،قيإل رينيق عرضقيإ قيلد إ قيلالمتق يلد نتقيل  ق صلتقدليهه -

 خوص قدسريئيإهق يلنب  قيتق اضقة لقيحني  قئيلسع،قلدة ياقيحسو يلق يلد ول -

 ةعمقيح و  قيإلاليملي ق يلإ لي قإل رينه -

قثالأ - قين ق ب ر  قاب  قبيو قوةيط قد رين قةرواكبن قيلشملولق ث ق ر سيوقق:ين ق    ري يو ر سيو

 يلرنإق بو سدونهقق:دسريئيإ ق ينقيلشرلأق: ينقيلغربق يلبينوءق كو يخسدون

ئيثقوبفرق  رقيةسلي قيلرةعقق لألسلي قيلنب ر ق يالساتيوياي ينقيل يمقيلسيوسي ققيالسداوةل -

أيلنب  هقققققيالساتيويج، يلإفوعق يلدبي نق

ل ب قل،قيلاريلقينقةر قيلغربق  فغونسدونقينق وئي قيلشرلق ااإقيةينقيلدبيةإقيةيرر يقي -

يل بييقيإل رينيقمهنقطرل،ق ملوش قية يوبقيةيرريي  قخوص ق اإقدةريةروقل،قدطورقيةبرقيلشرقينق

 طراقدةيرلقيلرئيسقيةيرر يقيلسوماقةبرجق يليرقمبشه

ق ض يمقي  يرقيإل رينيقيلإيعمقلإلر وبل إقعملإقيحسؤ لبنقل،قيإلةيرلقيةيرريي قي جملربرر قدلتقو

قعلتق قيل نوء قينقش نيو قيلتت قيلهجبيي  قيلاملليواقيلاسيرر  قعلت قي  يورياقيحنيبر  قيستباوة قعإ   ينه

يإل ري ي قدلتقياملبع قينقي  ر اواقكو تقو ب ققيالسدخبوريايلايإ إقيإل ريني ق بهنقيلاين ق يةخر قتشهتق

ولقي ييب قيإل رينيقلل يو ق املليواقيسديالعق واسسقللملبياتقي ييبر قبيوقطوئرياق يرريي ق  ةنتي قللملا

لينق يتق  رقيلسيوسي قيلدهايإ  قلمق خإقسجإقيلاالاواقمهنقيلإ لدهنقينقمنوءقعالاواق ق(10)يإل ري ي 

ئيثقشرإاقيإ ن قةبيقيإليوروي ق ةنياققيلدبوئثق وبوةلقيلبفبةقيلرسملي قمهنقيلبال واقيحدةإلق د رين 

يةفغونيق ونظيمقق:لدبوةلقيحالبيواق  ياي قيلداويإقيتقيحلاهنق؛سرر قل وءياقعإ إلقمهنقيليرفهنيلسبي

أه(11)يل وعإل

ق قللدهبر قيهإرقي  يرقية  تقمولنسب  قيإل ريني قيلنب   قيل ت وي  قيش إ قي ي ي   قيالساتيويج،ل،

قيلنب ر ق يةيرر ي قللدينبلبةيو قد رين قق فويدالك ق ه، قل، قي  الا قين قل،قئول  ق يبياارو قةيرر و  يلاإيء

  بقيوق ااإقيل ت وي قيلنب  قيإل رينيقل،ق  ااإقينيوقابلقالقيسايونقبيوقل،قي يسومواقيإلاليملي  ق يحني  

ق قيإل ري يهن قيل وةل قوهررح قفإ قل، قيحدةإل قللبال وا قيإلاليملي  قلليملبئوا قمولنسب  قيح  ل ملةبقميباا

أدسريئيإقينقيلبةبةهق

قيلا قو    ق ئملإ قدنقمإي   قملبغ ق ينقيت قلم قيةيرريي  قد رينالاواقيإل ري ي   قينهبقيلرئيسقل،

ملوق ينهقع لينقكونقين قسلاهقيإلصالح،قيةملإقرضوقخوومتقيل  ق عربقل،قرسولدهقدلتقيلشابقيةيرر يق

قو ةي ق قدلت ق ؤة  قيةيرريي  قلإلةيرل قيلد إ رقي  وطئ قدالق ن قو إ رقللشابقيةيرر ي  قين يلشابقيإل ريني

  ضواق نقستبقرفضقيلشابقيإل رينيقلأليررييهنق اإقيلثبرلق بقيئد ورقق وعرقيليري ي قمهنقيلشابهنيش
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يةيررييهنقللشابقيإل رينيقعلتقيإ ق هاقارن ق   إق نقييإقيلسوس قيةيرر ونقدلتقيلدهايإقيلاسير ق

أه(12) ملنتقوبوةلقيلاالاواقيلث وفي قمهنقيلشابهن

بررقاإرياقملإ مقيلنب ر قيلسلملي قالقوداورضقيتق هبصقياو إلقياد إقيل وةلقيإل ري يبنق نقوي

 ق وةتقدشرياقيريابهنقيبةبة نقل،قينشآتيوقيلنب ر قيحالنقعنيو قدالق نقسع،قNPTيلنب  ققيال تشورأعإ ق

د رينق ييو لقاإرلقوهنيتقسالحق ب  ق ملثإقيهلي قابيي ق  إر وقغولبي قيلشابقيإل ريني
ئيثقتابةق ق(13)

قيليملبأ قيلسدينيواقينقيل رنقيحوض تمإي   قع إ قدلت قيإل ري ي  قيلنب  قق؛ئواقيلنب ر  قيل ت وي  قيسدةبذ دذ

أيإل رينيقعلتقئهزق بهتقينقي دملويواقي ي بيواقيإل ري ي قيحداواب هق

ق  ذلكقلليو تقيالساتيويج،قيل  ق ملثلهق طقميبيا قيل ت وي قيلنب  قغملبضق بهتيل،قي ي ي  ق ة

 يحةإةلقلألينقيل بييقيإل رينيه كب هق ئإق  مقيل نو وق

أ:(14)تي ملينقوهنياروقعلتقيلنةبقيآل ل إقيرقيل ت وي قيلنب  قيإل رينيقم ربتقيريئإقيدملو زل  

 املرحلة األولى:  -1

ق) قيلااتل قخالل قيةسوسي  قيلبني  ق داوي  قيلنش ل قيرئل  قيلبإي  قق1978ق-1958قه، قئيثقورةت  )

(قيل  قكونقي دملويهقموليوا قيلنب ر ققيةملإقرضوقبيلب أقعرإقيلشورق)ي ي ي  قلل ت وي قيلنب  قيإل رينيقدلتق

 ةزءيقينقيرمل قوةبرإقد رينقدلتقابلقداليملي هق

 الثانية:املرحلة  -2

دذق صوبقق؛( ق ذلكق اإقايو قيلثبرلقيإل ري ي ق1985ق-1979قه،قيرئل قيلاليبواللقموليوا قيلنب ر ق)

يل ريرق علتقر سرمقيإليو قي  ملينتقيبااوقسلبيوقينقيليوا قيل ت وي قيلنب  ق بعقينقي جملبة ق يوخ قصنوعق

 يلنب ر ه

 املرحلة الثالثة: -3

قينقق1990ق-1986قي جزئيق)قيال دملو يرئل ق قيل ت وي قيلنب  قياراقيزرإي قيال دملو  (قئيثقمإ 

ل،ق  يقيإل ريني ق قيالساتيويج،ل،قيلايرقق وي وةبالاققتخوص قغإيلقي يربقيلارياي قيإل ري ي قيلتتق ئإث

أيلباتقمإ قيال دملو قيإل رينيقمديبررقيلاالاواقيتقر سيوه

 املرحلة الرابعة: -4

 وملهزاق  رقيحرئل قمنشوطقيل ت وي قق (ق2005ق-1991قيليثياقموليوا قيلنب ر ق)قيال دملو يرئل ق

وياي قسدةبذقعلتقي دملو قي ي بي قيإل ري ي هق اإقيعدملإاقد رينقل،ق  رقيحرئل قعلتقيساتييئيثقق يلنب  

ق ي يهبلقعلتقياوعالاق ب ر قةإ إلق قيلاملإقل،قياوعالاقمبشرر  قيحسوعإلقإلعوةل يزة ة قو ب قعلت

ق ب ر قينقر سيو دضوف قدلتقيالعدملوةقعلتقيلههنقيلشابي  قئيثق ااتقد رينقيتقق  يسدهتيةقوينبلبةيو

قةو ا قل، قيواواي  ق)ق1991قييلههن قطواده قمولبلبوب يب  قياملإ ق ب   قياوعإ قينش لق27لبنوء ق يلبيطقل، )

 مةبثقد ري ي قم صارونه
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تيإاقد رينقينقخاللقويبررقمر وي ق ب  قطملبحقدلتقمنوءقابلقداليملي ققيالساتيوياي ينقيلنوئي ق

و ثهتققييساتيوياي قتسملحقلروقملابق ة يرقيرمل قل،قيحني  هقفوةسلي قيلنب ر قتاإقعنهرقابلقيساتيويج،قذ

مقثوتيحقلروقئرر ق يسا قينقيبيةر قيةطرياقيلتتقالقوملدليروق ينقخوصقوإعمقيل بلقيل بيي قللإ ل ق أ

يوقوفياد تقييدالكقيلسالحقيلنب  قعويالق ق  يوقينقيلنوئي قيلاسيرر قه(15)يسدخإي قيل بلق رإاقللمل و  

ل،قويبررقيل إرياقيلد ليإ  قيلتتقوملدليروقد رين ق ينقثمقي تسوبقيوقيسمتقم إرلقيلرةعقيلنب  قضإقكإق

ألقلهق اسهقيروةمل قد رينهقققينقتسبأ

أي:ت ه،قعلتقيلنةبقيآلق ونتشرقيلبني قيلدةدي قلل ت وي قيلنب  قيإل رينيقل،قعإ إقيحإنقيإل ري ي 

قم بلمفاعل بوشهر -1 قغهتقكويل  ق ب ر  قينش ل ق ه، قمنوءقق1200×2 )ق: قكون قئيث قيياو يط  )

 ةإقد ملولق دصالحقيحاوعالاقباإقذلكقواو ضتقد رينقيتقدسبو يوقينق أيحاوعإقمبيسي ق حو يو ق

ق ق بةلبلقسن  قيةحون  قيغوةرل قياوعلهنقدضوفيهنقق2012 اإ قمنوء قسيدم قر سيو قيت قيواواي   باإ

اوقينقيحباتقيل  قال ييو خ ق  رقيحةي قيلنب ر ق  مليايوق أ(ق16)مولنسب قللملةي قيلنب ر قل،قمبشرر

وطاقيلاولمقينقئيثقيلنشوطقيش إقخيريقعلتقيني  قي  لي  قئيثق بةإقيبااهقفبلق  ثتقين

يلزلزيل،ق ل،ق  ي قوالق،قثالثقطب واق رضي 
 هقق(17)

(قكونقينقيحااتضقمنوؤرقينققيياو يطق943ياوعإقق:ق ه،قينش لق ب ر قغهتقكويل ق)دارخومتين -2

 هطراقفرنسو

قابأفورغان -3 قيةي  قيخيطقإلنشوء قيبات قعليق أ: قوبنقيياو يطق440×2ياوعالنقق)قو ب ر  قى(

 مبيسي قر سيوه

قلألمةوثقمإأصفهان -4 قيلرئيس ت قيلنب   ق  بقيحاوعإ قق : قعو  قمه ق1984يلاملإ قعو  ق ل، ق1987 

 صبحقيحاوعإقيلرئيس تقلألمةوثقوةتقرعو  قصيني  قدضوف قةمةوثقخوص قمدينبلبةيوقيحاوعالاق

  ة رلقيلبابةقيلنب ر ق يليبري يب قيحخهبق يلاملليواقيلنب ر قيحخدلا ه

  يباتقياوعإق مةوثقينقملجي وهق:ق بقير زق مةوثق ب ر خرج -5

   بقيباتقحنشآاق  مةوثق ب ر قصغهتلقخوص قم عملولقيللهزرقيحخهبهقمعلم جالية: -6

 :قيباتقيخهصقحنوةمقيليبري يب ق  يويهق اضقيلسنبياقلبإءقيلاملإقوملويوهسافهند -7

لتق اإقومق  إقياظمقيلنشوطقيلبةثتقدق  بقير زق مةوثق ب ر قخوص قموللهزرقيحخهبق:طهران -8

 قه1987 صارونقعو ق

 :قيسدخإ قةغريضقيلبةثقيلالمتق وإرربقطالبقيلاهز وءهمختبر أمير أباد -9

دذقق؛ياد إق نق  يقيحباتقيسدخإ قل،قوخهيبقيليبري يب قلألغريضقيلاسيرر قموقع ناتان: -11

 قه بةإقفيهق  ثتقينق لاقةرو قطرةقير ز أ

 ياملإقموحوءقق رلقد دوجقيلبابةقيلنب  ياإق  يقيحباتقينقيحبياتقيحاهلي قل،قة أقموقع أراك: -11

 يلث يإه
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 .(18)مفاعل في مدينة بارجين -12

ق أيوقطبيايوقدلتقصبرلق خرأعليو ب قعمللي قوخهيبقيليبري يب قعلتقوةبرلهقينقيلهبرلقيلتتق بةإق

ئيثق دمقياو ج قيليبري يب قل،قعملليواقمولغ قيلدا يإ ق بوسدخإي قق تسملحقموسدخإييهقسلمليوق عسيررو

قع قدشاوع،قو نيوا قيلبيوض  قفض ت قث يإ  قعنهرقفلز  قيليبري يب  قيحد إي ه قيلإ ل قدال قوملدليرو قال ولي 

ق: ملوق د بنقينقخويهنقرئيسيهنليريرلق يليرربوء قليلنشوطقاومإقللسيبق يليرلق يله إ قيبصإقرة ءق

ق" ق يل ور ب يتق"ق pitchblendeيلبتشلنإ "cornonite" قق قيلانهرقميمليواق وئل  قعإ إقئيثق دبفرق  ي ل،

أققه(19)يل بنغبق ةملربرر قيلتشيكق  نإيق د رينق:يثإق يلإ لأ

قيلنب  ق قيل ت وي  قيسديملول قواور قتشإةي ق اوة ق ئملإ  قيلرئيس قئيم قفاتل قل، قيإل ري يبن  مإ 

أيوق لت:ق2006 فررإقق11ئيثق علنقل،ق  يلإخبلقفاليوقيلنوة قيلنب   

قدل قد رين قي نملو  قرسمليو ق علن قد نت قيقت" قيحاملبع  قيلدينبلبةيوقولك قوملدلك قيلتت قيلبلإين ن

أه(20)يلنب ر ههههه  نقعلتقيلغربق نق ةات قئاقد رينقل،قييدالكقيلدينبلبةيوقيلنب ر قيلسلملي هههه"

  بقم لكق ؤ إق نق  رقي  يبلقو تيق اإقيإلشرياقيلدو قللبكول قيلإ لي قلليوا قيل رر ق قل،قدطورقيئاتي ق

أياو إلقعإ قي تشورقيةسلي قيلنب ر ه

 ثانيا

 العقوبات األمريكية تجاه النظام اإليراني

قيلبال واق قالق ملينقيعدبورقةخبل قي ي ي   قل، قئربقيحدةإل قيلهابب  ققيد رينق يرأقيتل، قل، غو  

ق ي  سوئر  لينق قتغلاقينياق ريزقيحملرقق ابقو إ رقيةربوح ق ن قلرو  يويالاققيالساتيويج،ئيثق ملين

مانإقيل إرلقوإق ميبققضرب قةريئي قيساتيوياي قيبةا ق نقتيوةملإل رلتقدذيقول تقيلناطهق ملوق ملينق

ق قوملدليرو ق سي بنقيةيرق  ثتقخيبرل قيلهبيررخقيلهور خي قيلبوليستي قيلتت قيسديوعتق نقونتقعلت دذي

يلبولستي قرؤ سوق ب ر هقطباوقالق ملينقي ور  قيلاتسو  قيلاسيرر قيةيرريي قموإل ري ي  قدالق نق ياتقي يولق

 سوئرق يرريي ق وئل قل،قئول قايو قئربق يرريي قد ري ي ه  رقمخ

ق يتقق يلا ببواقيلتتقمإ  وقسلاهقةبرجقمبشقيساتيوياي ل،ققيالسدملريرأكونقلزييوقعلتقدةيرلق  بويو

قيلا ببوا ق ظو  ق د اوح قويبرر و ق قعلت ق نقق (21)يلاملإ قيحدةإل قتاد تقيلبال وا قيلاسير  فابضقيلاملإ

قد رينق قيلنب  ق يرقغهتقي لاق سلبكقويبياقيلا ببواقعلت قعنقمر ويارو قيلدخل، قعلت ينق ةإقدرغويرو

ق قيالادهوة   قيحشوكإ قعإ إ قين قياوني قيإل ريني قيلنظو  ق ن قئيث ق:عملل،  ق أكولبيول   غيوبق أيلدض م 

أه(22)دضوف قدلتقي تشورقيلاسوةق سبءقتسيهتقيل يوعقيلبات ل،ق ي  ورةي قيالستثملوريا

ق 1995يورسقق15ل،قق12957ندبنقعلتقداريرقاو بنقيلا ببواقرامق ل،قضبءقيوقسباق يفاقميإقكلي

ق قمملبةبه قد رينقيالستثملورأئيثقينت قل، قق يلنايي قيلرام قيل ريرقمآخرقئملإ قتازرزق  ي ئظراقق12959 وم

قيالمن يوقيلرئيسقمبشققهيإلةيرلقيةيرريي قينقخاللهقكإقيلنشوطواق يلداويالاقيلداورر ق يحولي قيتقد رين

 إقياملبع قيلا ببواق ملوق ل،:فهإراقل،قعر
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أ:(23)ي ت قئيثقونملنقيو ق04/12/2006ل،قق1737يل ريرققحزمة العقوبات األولي: -1

قيال تشورأ ابقعلتقد رينق نقتالاقينقة نقو خهتقكوف ق نشيايوقيلنب ر قي يسوس هقل،قياولق -

قذلكقيلبةبثق يلديبررق مةيثق ملينقللبأق يلنب   قل، قمملو قيحاو ج  قيلدخهيبق دعوةل كول قيثإ

 يلإ لي قلليوا قيل رر قيلدة اقينيوه

ق  قغهتق - قيبوشرل ق  قوةبرإقدلييو قتسليمقد رينق  قمياييو قيلإ لق نقوملدنتقعلت  ابقعلتقةمليت

ق   قياإيا ق   قيلنب ر ققيبوشرل قد رين قنشوطوا قل، قتسدخإ  ق ن ق ملين ق  قوينبلبةيو وارهزيا

  يلبولستي ه

 يل ت وي قيلنب  هق ةظرقةخبلق ش وصق ملينقلرمقيحسو مل قل،قويبررأ -

 ابقعلتقكوف قيلإ لق نقواملإقعلتقيلابرقيةيبيلق يحبةبةياق يةصبلقيحولي ق يحبيرةقيحولي ق -

 يةخر قيلتتق ملليروقعلتق ريضييوق ش وصق  ق يو واقلروقيروبوطقيبوشرقمول ت وي قيلنب  ه

قق1747يل ريرققالثانية:حزمة العقوبات  -2 ق24/03/2007ل، قيل ريرأقا ةوء  قيلنةبققمنبة علت

أ:(ق24)يتيآل

 يلتشإ إقعلتقةخبلقيةفريةقيل  نقلرمقعالا قيبوشرلقمول ت وي قيلنب  قيإل رينيه -

 ئظرقميتق  قشريءقيةسلي قيتقد رينه -

ئظرقميتق  ق  إقير بواقادولي قيإرع ق  قينظبي قيإفاي قينقيلايورقيليبهتق  قطوئرياقادولي ق -

   ق يلي بباتقهجبيي ه

 يتقد رينقدالقل،قئول قيةغريضقيإلنسو ي هقئظرقيلداويإقيحول، -

 دضوف قياملبع قينقيلشركواق يةفريةقدلتقاوئمل قيلا ببواه -

قييولبقيالسقيةينققالثالثة:حزمة العقوبات  -3 قمتناي  قد رين قيلازي  قعإ  قةوءاق اإ  يلتت

قدصإيرقيل ريرقرامقق هقعمللتقيلبهقئيثقيلإ ل،  قعلت قق1803  ق03/03/2008ل، قئيثقونملنقيو 

أ:(ق25)ي ت 

قيل ت وي ق - قعن قيحسؤ ل  قيإل ري ي  ق يلش هيوا قيحؤسسوا قعإة ق روةل قي يظرقليشملإ وبسيت

أيلنب  قيإل رينيه

أيحزة جهقيالسداملولئظرقيلداويإق يلدبوةلقيلداور قيتقد رينقللسلتقذياق -

 ب قعلتقسلتقينملبنقيلا ببواهد نيوقوةدلتققيال تبوردذيقومقق واديشقيلشينواقينق دلتقد رين -

قيحول،ققعلت - قمولإعم قودالا قيلازييواقةإ إل قل، قيلإخبل ق ي ي رقعنإ قيلي ظ  قودبخ، ق ن يلإ ل

يلاو قيح إ قللداورلقيتقد رينقينق ةإقواوة ق نقيسرمق  يقيلإعمقل،ق نشي قد رينقيلنب ر قذياق

 يليو تقي يسوس ق  قويبررقينظبيواقد هولقيةسلي ه

 هتشإ إقيحرياب قعلتقتاويإقيحهوراقيإل ري ي  -
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ق ق أ  ي قسن  قشررقةبرلي  قل، قيلرئيسق  بويو قيةو ل قق2010 اراقدةيرل قينقيلا ببواقل، ياملبع 

قد رينق قللنغطقعلت قيلنب  إلأةإ إل قمر ويارو قعن قيلدخل، قعلت قيلا ببواقيوق ةبور و قل، قةوء قيو    مر 

أ:(26)ي ت 

ق  قد رين قيحدةإل قيلبال وا قيت قيلداويإ قمهن قيةةنتي  قق وخيهتقيلبنبك ق ملين قي  زي  قئيث لب يرل

قيلاملليواقيحولي ق  قيحهرفي ق ياملإقيتق   قمنكق ةنبتعلتقيةيرريي قفرضقئظرق  قشر طقاوسي قعلت

أيؤسسواقد ري ي ق خهبصوقي يرسقيلثبر ه

فرضقيلا ببواقعلتقيلبنبكقيةيرريي قدذيقاويتقمولداويإقيتقي يرسقيلثبر قيإل رينيق  ق   قشر  قتاملإق

 ا ببواقدلتقيلسجنقحإلقعشررنقسن هكبيةر قله ق اإقوهإقيل

يشملإق  يقيل و بنق  نوقيلشركواقيلتتقو ب قمدهإ رقيلبنز نق  ق  قينقينداواقيلناطقيحيررقدلتق

 ئريونيوقينقق ئيثق ملينقياواب قيلشركواقمةريونيوقينقيستبإيلقيلاملالاقينقيلبنبكقيةيرريي ق د رين

ق قلاملليوا قيةيرريي  قيحولي  قيحؤسسوا ق  قيحإفبعوايسدخإي  قدةريءققهيالئدملون قين قئريونيو ق ملين  ملو

 يبيطنهنق يررييهنق  قشركواق يرريي هقتياويالاقع ورر قي

   قشر  قوو ا قلإ ل قتسلمقل،قي جربةققعلت ملينقللرئيسقيةيرر يقي ياقل،قدرةوءقيلا ببواقحإلقسن ق

 يلإ لي قلازلقد رينه

 تقيسد راقل،قد رينقة نق نق دارضبيقللمل وضولهللملسو ملهنقي ياقل،قيالنسيوبقينقيلشركواقيلت

ئيثقق  لز قيل و بنقيلرئيسقيةيرر يقمد إ مقاوئمل قم سملوءقيحشور هنقل،قي ايوكواقئ بلقيإلنسونقل،قد رين

  سداملإق يبيلرمقعلتق رضروهقال واقيحدةإلسيةريبنقينقةخبلقيلبأ

 ع بةق يرريي هقينتقيلشركواقيلتتقوداويإقوينبلبةيوقيتقد رينقينقي يهبلقعلت

قي يسوس قدلتقد رينق السيملوقعنقطرراقيةسبيلقيلسبةيء   فرضققفرضقايبةقعلتقصوةرياقيلدينبلبةيو

أايبةقشإ إلقضإقيلإ لقيلتتقالقوداو نقل،ق  يقيحاولهق

ق ربا قاريرياقوناي     ق ذلكق(27)(ق13599 ق13590 ق13574 ق13553ق ه،ق)ق  اراقدةيرلق  بويو

دذق ؤ إقيلرئيسق  بويوق  هقين قوبليهقق؛غبطقعلتقد رينققلدباياقمر وياروقيلنب  ينق ةإقيزرإقينقيلن

مقمإءقصاة قةإ إلقثي وليإقيلرئوس قكونقينقمهنق  مق  لبرووهق بقينتقي تشورقيةسلي قيلنب ر  ق ينق

قيإل ري ي  قي ي بي  قيلإ ليق:ئيثقومقوخيهتقطررينقمهنق يررنق ملوق للداويإقيت قمولازييوتيو  ق ةنتق نقواي

قينقخاللقيلداويإقيتقيحاملبع قيلإ لي  ق سيوسيو   قيبيةر قيزرإقينقيلنغبطقق فبيئإق   تقيادهوة و

أه(28) يلازل قيلإ لي 

قآخرقينق قلنبع قودارضقطررين قيإل ريني قيلنظو  قضإ قيحملورس  قيالادهوة   قيلنغبط قدلت دضوف 

قويبراقيل ت وي قيلنب  قيإل ريني قيحرأق يحملورسواقتيإاقدلت ق  قشنق"  ر قدليات  يو  قلقعنقطرراقوإيهتر

سدو سققنظو قيحسهتقلل ت وي قيلنب   ق ل،ق  يقيلسيولقومقشنقهجملواقفهت سق"يل"قضإققئربقيليات  ي 
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قيإل رينيق ت قيلنب   قيل ت وي  قلدخررب ق أ" قيليبري يب ق  قوند  ق ن ق ملين قيلتت قيحر ز  قيليرة وإيهتق ةرزل

أهق(29)جقيل نومإقيلنب ر يحخهب قسبيءقللبابةقيلنب  ق  قإل دو

لمق ينقل،قعملبيهقياإ و قذلكق نق  نق ظو قيلا ببواقل،قعرإقدةيرلق  بويوقضإقد رينق  رقي   تيء

قمخهبصقمر وياروق قد رين قيت قيلهإي  قماإ   قيالعد وة قاإرق بهتقين قعلت قوين قلم ق اسرو ق  بويو دةيرل

هقل،قي ي ي  ق(30) قينقخاللقيعدملوةقي يبيريلنب   قمإقكو تقورجحقةيئملوقة رقيلإملبيوسي ق يإق  رقيحش ل

ق قيلإ ل، ق يحادملت قيةطرقيإلاليملي  ق يةو الا قيل بنغرس ق ضغبط قيلدناي    قيل ريريا قعجزا ور يتقعن

ينقضغبطقيادهوة  قق ل،ق  يقيإلطورق ةو لقيلرئيسق  بويوق نقيسداملإقكإقسبإقيل بلقيل  ي قه(31)د رين

قعن قد رين قثنت ق ةإ قين قةملبيوسي  قعليهق ئبيفز ق يلا قيو ق  ب قيلنب    قمر ويارو قويبرر قققققققققققققيبيصل 

أه(32)"قيساتيوياي قيلإملبيوسي قيل  ي قكق"ككككم

 ثالثا

 ( املفاوضات الخيار الدبلوماس ي )

ل،قفإقعإ قةإ  قيلا ببواقيةيرريي ق يلإ لي قضإقيلنظو قيل وئمقل،قطررين قيروااتقيةصبياق

قيلد ق ةإ قين ق  بويو قدةيرل قي ايوجقةيخإ قدلت قي  يورقيلاسير  قمديبيا ق يلايإ إ قيلدهايإ ق هج قعن ةبل

دذقيالاقةبنق هت قكووبقيلإ ل قلل ورةي قيةيرريي قل،قق؛سيوسي قي يبيرق يحاو ضواقيتقيلنظو قيإل ريني

أملوق ل،:معرإق  بويوق

نق دةإثقعنق"هههههق ةنق خدلاقعنقيإلةيرلقيلسوم   ق  إفنوقليسقتغيهتقيلنظو قل،قطررينقههههههق ة

أه(33) ظو ق ينتقةإ إق  قورويبواق يني قةإ إلقولابقد رينقة ريقفييوقههههههقد هقمتسوط قيعاتياقمولبياتههههههق"

قتيإاقدلتق ضتقورويبوا قيةيرريي قي جإ إل قيليرلق يآلليواقق بولدول،قفإنقيإلةيرل قيلنظرقل، ةإ إلقإلعوةل

قيإلأقيالساتيوياي  قفإن قثم ق ين قد رين  قيت قيلهجبييقللداويإ قيلنهج قعن قيلدةبل قل، قيوضي  قيةيرريي  ةيرل

أيلاسير قدلتقيلنهجقيلإملبيوس تقيلداو ض تقيتقطررينه

ي يإ ثقعنقوخايضقةرة قيلدبورقق مإق2013 اق لتقسإلقي ييمقل،قدين ق صبلقيلرئيسقر ئونيق

ق أ قيحدةإل قيلبال وا قديت ق ملو قيلا ببواه ق رفت قيإل ري ي  قيلازل  قيةأ نيوء قيحرشإ قيةخنرقعيى قيلنبء علت

ق(34) رينيةإقيلداو ضقيتقيحادملتقيلإ ل،قمخهبصقيحلاقيلنب  قيإلأ للرئيسقينق رةوعقيحر   قدرملينق أه

لتقياملبع قينقيالعدبورياقه،د ري ي ق اببلروقةخبلقياو ضواقيتقيلغربقيإلأ
أ:(35)

أةيرلقي يبيرهدي و ي قدةري روق حجمقي إريتيوق أد -1

أمبةبةقشرلق  سطقةإ إهقيالادنوع -2

أضغطقيلبياتقيلسيوس تقيإل رينيه -3

أتسورعقيةئإيثقيلانيا ه -4

أسلببقةإ إقإلةيرلقية يواه يعدملوةق -5
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ل،قيلبإي  ق مإاقيإلةيرلقيةيرريي قليب  ق يضي قواورقعمللي قوخهيبقيليبري يب قيإل رينيقةغريضق

يل  قو ب ققطبي  ق   يقيانتق نقيلبال واقيحدةإلقتااتاقضملنيوقمةاقد رينقمنشوطقيلدخهيب دنسو ي ق

ق ينق ق  يق(36)مق ملينقي يإ ثقعنقينحقيةنشي قيإل ري ي قةرة قيالعاتياق يلهيغ قيل و ب ي ثمه  ق ل،  

أيإلطورقصرحقيسؤ لقرفيتقل،قدةيرلق  بويوقمملوق ل،:

قو إ مقخإي ق ق رة و قليسقة نو قيليرفهن  قعلت قمولاوئإل قةو إ نقيلدايهتقل،قئإقيابة قئو لنو "ههههه

أقه(37)ةبةقطرر  ق خر قينق ةإقع إقصا  هههههه"مإقلاإ ق أق إل رين

ل،ق  يقيإلطورقكونق قه شرعي قيلدخهيبقيلنب  ق بقيعاتياقمولبياتقيلري نقيالعاتيافإنقق  ينقثم

لزييوقعلتقدةيرلقيلرئيسق  بويوقيلإخبلقل،قيابضواقيتقد رينق اإقوةبرإقيحلاقينقيلبكول قيلإ لي قلليوا ق

قيالسقيةينقينقخال قدلت قيل رر  قق 1+5لقياملبع   فرضقيلا ببواق  داتقدخاواوققيالئدبيءفسيوسي 

نق  قضرب قعسيرر ق يرريي ق  قدسريئيلي قلل ت وي قد يضيوقل،قدئإيثقتغيهتقل،قيحسورقيل  قتسليهقد رينهق أ

يلنب  قيإل رينيقسباقلنقوالحقدالقل،قو خهتقيل ت وي قيلنب  قلباضقيلسنبيا قمإق  ثتقينقذلكقسدااإق

قلنهتينقيل بياقيحسلي قيل بياق قيبوشرل ق فغونسدونق يلاريلق ة لقي  لي ق  إيفو قل،  يل بيعإقيةيرريي 

سسقحسورقواو ض تقينقخاللهقو بنقد رينقطرفوقل،قؤأمق ةبقعلتقيإلةيرلقيةيرريي ق نقوثهق ينق(38)يإل ري ي 

-و رقيلاإيءقيتقةهتينيوقيتقدنيوءقيظق  ظو قداليمتقةإ إق  ب قعلتقيئاتي قئ باروقل،قوخهيبقيليبري يب 

قي  لياي  قلينقق  دسريئيإق-يلإ ل قيلالسيينيهنه قيت قنيوئي قيواول قدلت قيةخهتل ق ووه ق صلت قدذي خهبصو

أيلسؤيلقيحير حقيآلنق إقسينجحقيلد وربقيةيرر يقيإل ريني؟

ق  ثتقينقيلد وربقمهنق ق  بنق وةاو قتيإ إقةيبسيوس ت  بهنقيلدوررخق نقيلد وربقينق ةإقيبيةر 

 إقسينجحقيلد وربقيةيرر يقيإل رينيقل،قدطورقعمللي قضبطقق:دهنقينق ةإقعمللي قضبطقيلتسلحهق ينقثمة ل

ذلكق نقيسورقق؛ؤة قدلتقسبءقوةليإقل،قيإلةوم ونق  قدةوم قيتسرع قعنق  يقيلسؤيلقاإق يلتسلح؟قدذق

ق قياملبع  قمهن قالق ملسقف طقيق  د رينق1+5يحاو ضوا ق د رين قيحدةإل قيلبال وا قمهن قيلنب  قثم ل ت وي 

 ق لينق  لكق  خ قل،قي يسبونقيةضريرق%20يإل رينيق دش ولي قوخهيبقيليبري يب قل،قيسدب قالق ابلق

 يحسد بلي قإل رينقل،قيحني  قيتقةهتينيوق ئلاوءقيلبال واقيحدةإلقيلاربق دسريئيإهق ينقثمققيالساتيوياي 

قمدة قد رين قدانوع ق ةإ قين ق يضي  قيةيرريي  قيلني  قي كو ت قدنيوء قي ومإ قيلنب   قمر ويارو قيهورإ إ

ق39)يل  قتاو يهق ستبقيةثرقيحر بقللا ببواقيحازي إلقيالادهوة  فإنقيلبال واقيحدةإلقق دضوف قدلتق  ي(

فإنقرغب ق  سلببقيليرفهنقل،قوة ياق إفرملوق خدلاقق مث ينقق  د رينقليسدوقعلتقسبيءقل،قيهزينقيل بل

قمهنق سلببقيإلانوعقيةي قيلبصبلقدلتقئإق أقهرر يق ربحقيلباتقيإل رينيئدملو قعو ي قعلت ق  بويو وبإ قدةيرل

ق  ذلكقمتبنتقسيوسي قي يبيفزقيإل اومي قواورقطررينق  رض تقةمليتقيةطرياقل،قدطورقيلامللي قيلداو ضي 

أملوقسو مقل،قوةسهنقسلب روقواورقيحديلبواقيلإ لي هقي

قينق ة ق  بويو قي يبيفزقيالادهوة  قإلةيرل قينقو دض ت إقيسدملول قد رينق ةبقيلإخبلقل،قياو ضواقةوةل

أي: ت ةإق ااقويبررقيل ت وي قيلنب  قيوق 
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 يثإقيلبنكقيلاولمتهق ي يهبلقعلتقيلإعمقينقيحؤسسواقيلإ لي  -1

 ئوة  قي جو بقينقيليراقيةيرر يقمها قخوص هرفتقيلا ببواقيلإ لي قمها قعوي  ق يةأ -2

قيلشويل ق جمليتقيحيولبقمهنقد  -3 قيلتسبر  ق وامليإق رينق يلبال واقيحدةإل  ملشات واقيةسلي  

 يةصبله

ق أ -4 قيلإ لي  قيلداورل قلدبسيت قد رينقيالستثملورأوبفهتقئبيفزقي اومي  قق ل، قذلك قل، قيالعدملوةيامملو

 للشركواقيةةنتي ق وبةيهقرؤ سقيةيبيلقدلتقد رينهقيالستثملورأيلداورر ق ضملو واق

 يلدةدي  ق يلداليمق يليوا  ق وةإ ثقيلبيئ هقونملي قيحسوعإياقل،قياولقيلزريع ق يلبني  -5

قد -6 قيلتت قيلنملو واقيةيني    اإ قق ااتحق اضقي   تيءق صاروقضملنقةإ لقيةعملوليضوف قدلت

ئتىقق يروةمل قد رين قفإنقيلبال واقيحدةإلقييولب قمنملونقة رقسيوس تقايوة قإل رينقل،قيحني  

دةإلقل،قيحني  ق ةهتينقد رين قفإ هقالقينإ ئ ق لبقكونق  يقيةخهتق زعجق اضقئلاوءقيلبال واقيح

 ه(40)ينقمنوءق ي إقسيوس تقل،قيحني  ق  بنقإل رينقفيهقصباقيسملبع

ل،قي ي ي  قتااتاقيلبال واقيحدةإلقم ئ ي قد رينقيلسيوة  قل،قييدالكقيليوا قيلنب ر قيلسلملي  ق

قي ياقل،قيةسلي قيلنب ر قعلتقيلنةبقيحنهبصقعليه ل،قياو إلقعإ قي تشورقيةسلي قق لينقليسقلإييو

 قدالق2009دلتقغو  قنيو  ققهن يلتتقسيملنةروقلإل ري يق يحرل قيلتتقصرحقبيوق  بويوقينقرغمعلتقيل ق أ(41)يلنب ر 

أنقيسدملر نقل،قنشوطرمقيلنب  قة نقدي و ي قيلبال واقيحدةإلقلبااق  يقيل ت وي ق  قرةعههه نقيإل ري ي

قي دخومواقيلرئوس قل، قعينتقد رينقئسنقر ئونيقسيروهتقيحالسقيةعلتقلألينق2013 قصياقابإقفب ر  

 ينهقتسع،قد رينقليمل  هقيحادملتقيلإ ل،قواورقق  ذلكقل،قيةو ل قليسبقيلباتق يل بيي ق بهتيقللملاو ضهن

ق يلات ر وق قيل رر  قلليوا  قيلإ لي  قيلبكول  قي يبيرقيت قةبالا قد رين قيسدغلت قثم ق ين قي يمليإل   بي و و

ق ةإقية ر ب قين قيلبات ق  سب قيلنب   قيل ت وي  قتسريت ق ةإ قين ق  فغونسدون قيلاريل ق ئرب ي 

نق يلبكول قيلإ لي ق ملوقيليرفونقهذلكق نقيل وةلق يحاو ضهنقيإل ري يهنق إركبنق نقية ر بيق (42)يحاو ضوا

أه(43)يلل ينق بإ ينقعلتقيلسيحقف ط قل،قئهنق نقيةيررييهنق مقينق نبغ،قيلداويإقيارم

ةملل قينقيلد ورررق نقيالوهوالاقلمقون يتقمهنقيإلةيرلقيةيرريي ق يل يوةلقيإل ري ي قموعدبورقق  إا

فابورلق"يحباقةيرر و"قليستقآ  قارآ ي ق ابقق   بقيوقياد إرقيل وةلقيإل ري يبنأق نقيحهلي قو دض تقذلك 

لنظو قيإل رينيقل،قئربقي  لي ق قمإق  ثتقينقذلكقف إق اإيتقيلبال واقيحدةإلقعلتقةعمقي(44)ورة إ وقلألمإ

قف(45)كب اتي-ية لتقفيملوقعراقم ني قد رين يلدبورقيل  قشوبقيلاالاواقمهنقيلإ لدهنقين قينقرغمقالتقيله

قمبشق ق ئسنقددالق نقيلاالاواقمهنقيلإ لدهنقمإ اقتشرإقوةبالققيالمندةيرل قمبصبلقموريكق  بويو  اوميو

أهيالساتيويج،يرفهنق ررإينقوة ياقيهو يرملوق وة ياق ةبة ملوق ذلكق نقيلق ر ئونيقل،قد رينقدلتقيلرئوس 

قينق قيل وةي  قئيثقيسد بإقيإلشورياقيإل اومي  قد رين  قواور قيحملإ ةل قيليإ قسيوسي   طلاقيلرئيسق  بويو

قق طررين ق نبط ق يإلاليملي  قيلإ لي  قيلر و وا قياو ج  ق ن قعلت ق  إ قثم ق فغونسدونققيالسد ريرأ ين ل،

قطررينقشورأيال ت ئهرقق  يلاريل قيت قدالقمولداو ن قالق  بن قكله ق  ي قية سط  قيلشرل قل، ئيثقق يلنب  
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قيح  لق قين قي  ر ج ق يةو ل  قيحدبوةل  قيلث   قإلرسوء ق يلدهبريا قيح اتئوا قين قيلاإ إ ق  بويو  ملدلك

رق   يقي ياللقي يبيق يلإملبيوس ت ق دليياقيلا ببواقيةئوة  قي جو ب ق دلغوءقوامليإقيةرصإلقيإل ري ي 

ق أق ينقة نقفرضقتالياقوخهيبقيليبري يب  قتغيهتقيلنظو  قعنقفيرل قيلدخل، مملر زقاب ققيالعاتيا   ي

أه(46)داليمليوقإل رين

قيلرئيسق ق صبل قف بإ قئ ر  قماتئيب ق يشنين قين قيحملإ ةل قيليإ قسيوسي  قاببلت قي ي ي   ل،

أئملإ ق اوةقاوئال: ر ئونيقدلتقيلرئوس ق علنق

ق يرري ق هجو قيليب  قنشو إ قسيوسي ق"هههه قعلت قيبنت قيلنهج ق بق إق نق  ي ق لينقسؤيل، قةإ إي  يو

ةإ إل؟ق ابورلق خر  ق إق  هقيبنتقعلتقايمقيالئاتي قيحدبوةلق يلداو نق يلاإل؟ق  ق  هقييدإيةقيحبيةر ق

 لينقمةل قةإ إل؟قل،قئولقعيسقيلدبةهقيةيرر يقي جإ إقتغيهتيقسيوسيوقةب رروقق يتقيلشابقيإل ريني

أهق(47) اوميوهههه"دوقةإ إي ق سي بنقرةيقيلشابقيإل رينيقسنبيةهقيباا

   يقةليإقعلتقيل ببلقيإل اوبيقللرئيسق ئملإ ق اوةقلنهجقيحاو ضواقيتقيلغربقئتىقابإقيج،ءقخلاهق

أيإلصالح،قئسنقر ئونيه

ق قد رين قرئوس  قيلرئيسقر ئوني قوبل، قيليرف أابإ قعوة قيإل اومي  قيلرسوئإ قطو ل قووبوةل قفاالقدلت ن

يسدنوفايوقيسينببلق (قل،قةبل قةإ إلقينقياو ضواقيةمبيبقيحغل   1+5رقمهنقد رينق ياملبع ق)ي يبي

 قيسديوعتقد رينقيلدبصإقدلتقيواولق2013 بفمل تقق24ل،ق هق(48) بغإيةقخاللقشرر ق فررإق يو قعلتقيلدبيل،

ق) قيتقياملبع  ق شررقمبأق1+5قةنياقيحرئل، قد رينقخاللقسد  قم نقولاز  ق يل  ق  ض ت ااقوخهيبق( 

 و ليإقيخز نيوقينقيليبري يب قيلاول،قيلدخهيب ق وةبليهقدلتقية سيإقيةاإقخيري ق ملوقق%20يليبري يب ق

 عإ قور يبقيزرإق  دبةبقعلتقد رينقيلدارإقمولسملوحقللملاتشهنقيلإ ليهنقمإخبلقينشآتيوقيلنب ر ق بييو 

قسدبااقد رينقيحاوع ق ملو قيليرةقيحر ز ق  قتشغيلروه قيلث يإقل،قيني  ينق ةرزل ق"قإقيل  قياملإقموحوء

قيليبرإقآريك قيحإ  قعلت قيلبلبوب يب  قحاو ج  ق قمملنش ل قيحز ة ق بمل دض تقق "ه ق ب ر   ق سلي  قوهنيت   

قيلنب  قلتشغيإقياوعإقمبشررقيالواول ق نقوةداظقق يسملحقإل رينقد دوجقانبونقيلبابة ق ملينقلرو  ملو

 قموإلضوف قدلتق%5يتقيإلم وءقف طقعلتقيسدب قيلدخهيبق (هقابرة ق(ق )ق ووو زقمملنشآاقيلدخهيبقل،ق)

رفتقيل يبةقعلتقيسدهتيةقيل  بق يلبات  يملو رواق ايتقغيورقيلسيورياق يليوئريا ق رملينقإل رينقي يهبلق

علتق ربا قيليورياقة الرقينقعوئإيتيوقيلنايي قيحاملإلقل،قي  ورج
 ه(49)

قيإل اومي  قيلظر ا قوبهن قيحؤشريا قعإ إ قةوءا قنيوئيق اإ قيواول قدلت قيلبصبل ق دي و ي  قيالواول ق قققققققققققققلر ي

أ:(ق50)ق  تيق ذلكق ملو

ملوقةاإقيق  ذلكقلسنبياقيلاإيءقيليبرل قمهنقيلبال واقيحدةإلق د رينق؛ياد تق  يقيالواولقية لأ -1

   دوئاهقيحرةبلهقموالواوليلرئيسق  بويوق بإ قورئيبهق



20092017 

 

625 172018  

 

 

 

قيالواولق اإق صبلقيلرأ -2 ق  ي قد رينقياإقيلبصبلقدلت قل، قيلرئوس  قدلت ئيسقر ئونيقم شررقاليل 

ةإ إلققوةبالقيرملوقل،قيلد إ رقيلإيخل،قلل يوةلق يحاو ضهنقل،قد رينق يإ قاإرتيمقعلتقوبنتقسبالأ

 لداايإقسيوسي قخورةي قيثملرلقإل رينه

ق  إياق -3 قوة يا قدلت قيلبصبل ق ةإ قين قيحاو ضوا قخالل قين قيحزرإ ق سب قين قد رين وملينت

 ابيي ه

ف تي رقق18 قةوءاقي جبل قية لتقينقيحاو ضواقل،ق2014ةو ايقق20ثق يتقمإءقيلدناي قل،قئي -4

 ذلكقةنقق؛ ق سطقوهررةواقيدبوةل قالقوإعبقدلتقيلداوؤلقيش نقيلبصبلقدلتقيالواولقيلنيوئي2014

قد رينقالقورغبقل،قوامليإقمر وياروقيلنب  قلااتلقطبرل  ق   يقعإ قيةخ ق اهنقي جإقويبياقمنبة

أ:وي يآلق(51)يالواولقيحرئل،ق ذلكقللدةإ وا

 عدم وجود منطقة اتفاق ممكن بين األطراف املتفاوضة:  -1

ل،قذلكقمرغب قكإقطراقق يحني  قعويالقد اوميوقل،قيلبصبلقدلتقيواولقنيوئيق رئيثقياد تق ةبةق 

قددذقق؛لتشتثقمملبااه قي ياقل،قيلبصبلقدلتقوخهيبقمكك قيق %20نقد رينقور ق نقلرو ق لبال واقيحدةإل يو

 فات ق نق يويروقكإقي  يورياقمملوقفييوقي  يورقيلاسير قلرةعقد رينه

 قتعدد قضايا االتفاق النهائي: -2

قدلتق دوئ ق ق  بنقيلبصبلقفييو  ذلكق نقيحاو ضواقيلتتقوار قل،ق اتق يئإقعلتقعإ إقيل نو و

يلث يل ق يلتتق ملينقإل رينق نقوةبلق ملثإق يريقعسهتي قفإضوف قدلتقيخدلاقيحاوعالاقيلتتقتشدغإقموحيورق

قدلتقيليو تقيلاسير أ قمول ت وي قيلبوليستتقيإل رينيق د دوةرو قيسمت  ذلكق نقيلرؤ سقيلنب ر قالقق  نوكقيو

ق ةبق  إيفرو قمولستي قإل هولرو قلمقوينق نوكقصبيررخ ئيثقوتشتثقد رينقبي يقق و بنقذياقةإ  قدذي

 يل ت وي ق ورفنهق يشنينهق

 التفاق النهائي:تعدد أطراف ا -3

 نقئنبرقدسريئيإقق(قينقةر  ق د رينقينقةر قدالأق1+5قنقيحاو ضواقه،قمهنقياملبع ق)دئيثق

قمإقدنق نوكق طريف قيإلاليملهنقإل رينق خيمقعلتقةبقيحاو ضواق رارضق ةبةر  قيلاراوء قيلظإق   ي قول،

ق قدلت قيلبصبل قمإي و ي  قصريئ  قتشيك ق د رين قيحدةإل قيلبال وا قةيخإ ق ااإقيق؛نيوئيقاوليوعإ إل ملو

 يلامللي قيلداو ضي قمولغ قيلدا يإه

ق  قياو ضواقيت قيلإخبلقل، قعلت قيتقداإيتقيلبال واقيحدةإل ق سارقعنقيالواولقيحرئل،  رينقيو

قنيو  قعو ق1+5قياملبع ق) قل، خي قمقار ايالواولقيلنيوئيقيحقثمقيلد وربقيلدوررخ،قيحسمىق ينق 2013(

ل،قي ي ي  قصرحقهق2015ةبرلي قق14(قيحباتقمايينوقل،ققيلنب  قيإل رينييالواولقق)قيلاملإقيلشويل قيحشات  ق

كإقينقةبنق هت ق  ررقخورةي قيلبال واقيحدةإل ق ق  يق ظهترقيإل رينيقةبيةقفرراقم نقيالواولقيلنب  ق

أليسقيملدو ي ق لينهق فنإقيوق ملينقيلبصبلقدليهه

أ
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 رابعا

 في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامبمستقبل العالقات األمريكية اإليرانية 

ل،قي ي ي  ق علنقيلرئيسقورييبقل،قئمللدهقيإل دخومي ق  هقسيلغ،قيالواولقيلنب  قيتقد رين؛قة هق

قيلرئيسق ق بإ ق ن قئيث قية سط  قيلشرل قل، قيةيرريي  قللريملن  قي جيبسيوسي  قيحديلبوا قيت غهتقيدبي ن

يتقد رينقدلتقيوقابإقيالواولقيلنب   ق ي يإقينقوبستققورييبقعو  قعلتقدعوةلقيةةبيءقيةيني قيحشيب  

قيحبااقرغب قيلبال واقيحدةإلقمولظربرقمهبرلقيحدةيمق يلنابذقيإل رينيقل،قيحني   قئيثقيسرمقل،ق  ي

قيإل ري ي  قيلدةركوا ق جم ق  دض ت قيو قيحني   قل، قيةيبر قدليهققه(52)مزيو  قوريي قيل   ق اسه   بقيلرإا

ي  لي قيحد ير نقينقوإخإقد رينقل،قيلاريلق لبنونق سبرروق يليملن ق ينقثمقفهتققيلسابة  ق ئلاوؤ وقل،

 قدضوف ق(53)تشارقم نق ينيوقيل بييقيرإةقخوص قدذيقطبراقد رينقيل ت وي قيلنب  قدلتقمر وي قتسلحقعسير أ

أدلتقدسريئيإقيلتتقصرحقرئيسق  ريفيوق دو يو بقم نقيالواولقيلنب  قيتقد رينق بقخي قووررخ،ه

قعنقيالواولقيلنب  قيإل رينيقةسبوبق ق سربل  قورييبقيلدخل، ق هابقعلت قيح ومل  قي جر  لينقل،

عإ إل قينقمينيو:ق  هقيواولقيداإةقيةطرياهق ع بقيالواولقموشراق اضقيةطرياقمنوءقعالاواقواورر قيتق

تقل،ق  يقيإلطور ق وملتقد رين ق ارنسوق برريو يوق ي يوليوقينق  ر بو قئيثقومقوبوةلقعإلقيواوايواق يشوري

قية يواق تسيهتق قدةيرل قل، قيلإ ي قةر سو قد رينقعلت ق خر قتايي ق ينقةر  يلاإ إقينقيلزرورياقيحدبوةل ه

يحاو ضواق ئسنقدةيرلقيلبات؛قلليهبلقعلتقية إياقيحرةبل ق لمقيسباقإل رينقل،قووررخروقيحاوصرق نق

قو ليإ   قم سلي  قسبيء قيبوشرل  ق وةملتق ئإقةهتينيو ق ةسبقلرو قق قيو ق   ي قيلإيورقيلشويإ    ق سلي 

ق ضاقدلتقذلكقفب قيلرئيسق  لالهقينق مر قوباواق ظو قي ييمقل،قد رينق يؤسسووهقيحسد رلق يحدبي   ه

قدةيروهق ق ئسن قيإل ريني قيلنب   قموحلا ق دحويه قيلرةإ ق  ي ق صبل ق ين  قئيث قثو ي   ق ارإل ر ئوني

ق يلإعم قي يبير  ق  سلببه قيحرشإ قللملاو ضوا قين ق ل ور قللبال واقق(54)يل   قمولنسب  قمولغو قئرةو يش إ

أيحدةإلقل،قيلدخل،قعنقيالواولقيلنب  قيتقد رينه

 :خاتمة
يلدبو نقل،قيلبني قيالساتيوياي قللاالاواقيةيرريي قيإل ري ي قين قفاتلققنسدند يملوقسباق ملينق نق

 قفباإقوةييمق  بويوقالساتيوياي قيل بلق2017ق صبلقموريكق  بويوقدلتق نقخلاهقة  ولإقورييبقمإي  قعو 

قكونقعليهقابإقوبايتقيالواولقيلنب  قيلاو ق قيو قيلبضتقدلت ق ةو لقخلاهقورييبقدعوةل يل  ي قيتقد رين 

 ق  بقيوقسي لاقيلبال واقيحدةإلق ثهتي قخوص ق  نقكبرروقيلشملولي قو ب قمديبررقيسدملرقل ت وي ق2015

 تيإةقيبوشرلق ينق يرر وق ئلاوفيوقل،قيحني  قيبوشرلهققتسلحق ب  قل،قيلشرلقيةاص ىق أ

قسينورربق قوهبر ق أد ملين قيحدةإل قيلبال وا قمهن قيالساتيوياي  قللاالاوا قخاللقدصالح، قين  رين

خوص قدذيقعلملنوقمولدخبطققطورقيلرإ ءق يلداإ إ دقلتدطورقيلاإيءق يلايإ إقدوةسنقيلاالاواق وةبلروقينق

قيةيرري قيإلةيرل قفرراقيخدصقي يوصإقل، ق ارضقيلرئيسقورييبقعلت ق يحنوةيل ق يالسد والاقيحدبيصل  ي  

ق قل، قيلدخلصقيال ارية قينقيالواولقيلنب  قعملالققدةيرلليإرسق  ليده ق ااإقينقعمللي  قكإق  ي يلبالةه
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ق رينقواإقل،قيالعاتيادنق  رينقريمة ق يلبال واقيحدةإلقليستقخوسرل قذلكقدل،ق  رقي يول ققصابوقللغو  ه

قق م ت وي ق ب  قسلمت قيلا ببواقوة ي و ق أة إيفرو رفت قعلتق  قيالطملئنونقيبإئيو رملينقللبال واقيحدةإل

أهسالي قئلاوفيوقينق  قهجب قد رينيقسبيءقيلسابة  ق ة لقي  لي ق  قدسريئيإ

 :الهوامش
                                                 

يلاربي قق  ملنق بسا ق"د رينقل،قي يسومواقيالساتيوياي قيةيرريي :قينقيالئدبيءقيحزة جققدلتقيلشرلقية سطقيليبهت "قيال قيوةوةقي جوياواق(1)

أهق181هق149(ق:قصهص ق2008 ق)1لآلةيب ق
أهقق52( قصه1994)مهت ا:قةيرقيلرشيإ قق1فررإيقعزرز قيلنظو قيلإ ل،قي جإ إق يل رنقيلبيئإق يلاشررن قطهق(2)
 قللالب ق وشر نهقهقمهت ا:قيلإيرقيلاربي1يحةوفظي قي جإ إلق يلبيااي ق ق)طه  وة قابيس تهقيلسيوس قي  ورةي قيةيرريي قمهنقيإرسدهن:ق(3)

أه140(هقصهق2008
قد رينق(4) قية يواقيلإ لي ق) ق دةيرل قيحر زق1( قطهقلبنونق  ملبذةوق-سبرر ق-يلاريلق-عبوةلقيةملإقيلدوير قسيوس قيلبال واقيحدةإل قيلإ ئ : (

 ه208( قصهق2015يلاربيقلألمةوثق قةريس قيلسيوسوا ق
قكو إ ق"ي يإقينقيةسلق(5) قكو إ قشو بنقنه قير زقق1ي قيلنب ر ق عإ قي تشور و"قل،قيلتسلحق  زعقيلسالحق يةينقيلإ ل، قطهشو بنه )قمهت ا:

أهق540(هقصهقق2008ةريسواقيلبئإلقيلاربي  ق
أهق540شو بنهقكو إ قشو بنقنهقكو إ قيحرةتق اسه قصهق (6)
أهق439( قصهقق2014 قيلشرلقللنشرق يلدب يت ق)قيل و رل:ق نبأق1ةروةقعبةل قيلنظو قيالةدملوع،ق يالساتيويج،قيةيرر يقيح     قطهق(7)
أهق255( قصهق2013)قعملون:ق  رينقللنشرق يلدب يت قق1عبإقيلسال قةملا ق يابة قيلاالاواقيلإ لي قل،قفإقيلنظو قيلاولمتقي جإ إ قطهق(8)
( ق2007و رل:قييدب قيلشر لقيلإ لي  ق)قيل ق1 رنبقعبإقيلاظيم قيحبااقيلنب  قل،قيلشرلقية سطقل،ق  يئإقيل رنقي يوة ق يلاشررن قطهق(9)

أهق150صه
أه169هق166( صهص قق2005 ق)ق فررإ160 شهتقعبإقيلادوح ق" يرر وق د رينقيبيةر ق  قيهو ي ؟"قيلسيوس قيلإ لي  قق(10)
أهق169هق166 شهتقعبإقيلادوح ق" يرر وق د رينقيبيةر ق  قيهو ي  قيحرةتقيلسوما قصهص قق(11)
أهق52هق15( قصهصق قق2009 ق)قخرراق49ورقيإلصالح،قل،قد رين قرؤر قيسد بلي  "قيال قةريسواقشرلق  سيي  قساإقمنق ويي ق"يلديق(12)
( قق2010 ق)قصيا52"قيال قةريسواقشرلق  سيي  ق2010ق-2007صاباقيلزروا ق"قيئدملوالاقي إالعقئربقل،قيني  قيلشرلقية سطقق(13)

أهق53هق43صهصق ق
ققققق5-3يلبيئإق وصر ق"ية ي قيلنب ر قيإل ري ي قيلديبرياق يلإالالاقيالساتيوياي  "قيال قةريسواقد ري ي  ققفرإقيزبونقي  زيرق ئيإرقعبإق (14)

أهق223هق199( قصهص قق2006)ق
أه269هق229 قصهص ق2012هق8يلإ يفت ق"قةريسواقداليملي ق-يلديبرأق-يةملإقسولمق ئملإقيليري  ق"قيل ت وي قيلنب  قيإل رينيقيلنش لق(15)
ققسدورأق(16) قيلسيوسي   قيلالب  قيال  ق" قيةيرريي   قيلبال واقيحدةإل قيت قيلاالا  ق دش ولي  قيلنب  قيإل ريني قيل ت وي  ق" قةو ايق30يلإليمت  ق)  

أهق150هق127( قصهص ق2005
تقيحباتقيلدول،:ق سملوءقيةسنقيلعجمت ق"قو رررقعنقيحلاقيلنب  قيإل ريني قياوعإقمبشرر ق"ق)قينشبرياقيالسقيةي قيل برتتق( قيدبفرقعلق(17)

http://www.kna.kw/research/boshhr/01.pdf، أهق2013ومقيالطالعقعليهقسن ق ق
( قق2011)قق24ملي  ق" قةريسواقداليق2010-2002ييثولقخهتقهللاقةلبة ق"قيبااقيلبال واقيحدةإلقيةيرريي قينقيل ت وي قيلنب  قيإل رينيقق(18)

أهق253 ق209صهص ق
أ"ق  ي قوخهيبقيلبابةقيلنب  قيإل ريني ق"ق)قيبسبع قيح ووإق(قق(19)

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia21/AzmNawIran/index.htm،أهق2013يالطالعقعليهقسن ققومق
أهق86( قصهق2012 ق)قعملون:قةيرقي يويإقللنشرق يلدب يت ق1عهو ق و إقيحاول، قو ثهتقيلتسلحقيإل رينيقعلتقيةينقي  ليج، قطهق (20)

(21) Kenneth m. Pollack and others, which path to Persia? for a new American strategy toward Iran (Washington 

DC: saban center, 2009). P.23.  
(22) Mehdieh aghazadeh, “ a historical overview of sanctions on Iran and Iran’s nuclear program,”  journal of 

academic studies, 56. (Avril 2013). p.p, 137. 159.  

http://www.kna.kw/research/boshhr/01.pdf
http://www.kna.kw/research/boshhr/01.pdf
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia21/AzmNawIran/index.htm
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia21/AzmNawIran/index.htm
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أهق216هق215(هقصهصق2006هق)124مارضقع ببواقعلتقد رين "قق1737شؤ نقية سط ق"يل ريرقق (23)
أهق222هق220( قصهص قق2007هق)ق125 يلا ببواقعلتقد رين "قق1747شؤ نقية سط ق"اريرقيالسقيةينقق (24)
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